
Kerstmiddag 
Kinderen bidden voor Kinderen

14 december 2013



2

Kerstmis: 
Gods Zoon wordt mens
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Kaarsje opsteken bij Maria



We bidden voor:

Emanuel

Benthe

Lente

Dani

Mees
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Daan

Eva 

Romina

Indie

Maaike

en de kinderen die met Kerstmis in het 
ziekenhuis moeten blijven
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Maria vraagt de Rozenkrans



Voor vrede op aarde
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De herdertjes lagen bij nachte

De herdertjes lagen bij nachte, 
zij lagen bij nacht in het veld. 

Zij hielden vol trouwe de wachte, 
zij hadden hun schaapjes geteld.

Daar hoorden zij d ’engelen zingen, 
hun liederen vloeiend en klaar.

De herders naar Bethlehem gingen, 
’t liep tegen het nieuwe jaar.
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Toen zij er te Bethlehem kwamen, 
daar schoten drie stralen dooreen.

Een straal van omhoog zij vernamen, 
een straal uit het kribje beneën. 

Toen vlamd’er een straal uit hun ogen, 
en viel op het Kindeke teer.

Zij stonden tot schreiens bewogen 
en knielden bij Jezus neer.
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We beginnen bij het kruisje
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ONZE VADER,

die in de hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd, 

Uw Rijk kome,

Uw Wil geschiede op aarde 

zoals in de hemel.
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Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schuld,

zoals ook wij aan anderen 

hun schuld vergeven

en leid ons niet in bekoring, 

maar verlos ons van het kwade. 

Amen. 
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Wij groeten u, Maria,

1. dochter van God de Vader
Wees Gegroet Maria…

2. Moeder van God de Zoon
Wees Gegroet Maria…

3. Bruid van God, de Heilige Geest

Wees Gegroet Maria…
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Wees gegroet Maria, 
vol van genade, de Heer is met u.

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,

en gezegend is Jezus, 

de vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, moeder van God,

bid voor ons zondaars,

nu en in het uur van onze dood.

Amen.
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EER AAN DE VADER,

en de Zoon en de heilige Geest, 

zoals het was in het begin 

en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. 

Amen.
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Eerste Blijde Geheim

De engel Gabriël brengt de 
blijde boodschap aan Maria

De engel vertelt haar: ”Lang is Hij verwacht, 

word Moeder van Jezus, 

vertrouw op Gods macht.”

Ave ave ave Maria (2x).
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ONZE VADER,

die in de hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd, 

Uw Rijk kome,

Uw Wil geschiede op aarde 

zoals in de hemel.
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Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schuld,

zoals ook wij aan anderen 

hun schuld vergeven

en leid ons niet in bekoring, 

maar verlos ons van het kwade. 

Amen. 
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Wees gegroet Maria, 
vol van genade, de Heer is met u.

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,

en gezegend is Jezus, 

de vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, moeder van God,

bid voor ons zondaars,

nu en in het uur van onze dood.

Amen.
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EER AAN DE VADER,

en de Zoon en de heilige Geest, 

zoals het was in het begin 

en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. 

Amen.
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Tweede Blijde Geheim

Maria bezoekt haar nicht 
Elisabeth

Haar nicht krijgt een baby, 

maar is al wat grijs.

Maria wil helpen, 

gaat naar haar op reis.

Ave ave ave Maria (2x).
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ONZE VADER,

die in de hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd, 

Uw Rijk kome,

Uw Wil geschiede op aarde 

zoals in de hemel.
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Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schuld,

zoals ook wij aan anderen 

hun schuld vergeven

en leid ons niet in bekoring, 

maar verlos ons van het kwade. 

Amen. 
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Wees gegroet Maria, 
vol van genade, de Heer is met u.

Gij zijt de gezegende onder de vrouwen,

en gezegend is Jezus, 

de vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, moeder van God,

bid voor ons zondaars,

nu en in het uur van onze dood.

Amen.
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EER AAN DE VADER,

en de Zoon en de heilige Geest, 

zoals het was in het begin 

en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. 

Amen.
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Derde Blijde Geheim

Jezus wordt geboren 
in een stal te Bethlehem

Te Bethlehem in een armoedige stal

wordt Jezus geboren, 

de Heer van 't heelal.

Ave ave ave Maria (2x).
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ONZE VADER,

die in de hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd, 

Uw Rijk kome,

Uw Wil geschiede op aarde 

zoals in de hemel.
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Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schuld,

zoals ook wij aan anderen 

hun schuld vergeven

en leid ons niet in bekoring, 

maar verlos ons van het kwade. 

Amen. 
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Wees gegroet Maria, 
vol van genade, 

de Heer is met u.

Gij zijt de gezegende 

onder de vrouwen,

en gezegend is Jezus, 

de vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, moeder van God,

bid voor ons zondaars,

nu en in het uur van onze dood. Amen.
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EER AAN DE VADER,

en de Zoon en de heilige Geest, 

zoals het was in het begin 

en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. 

Amen.
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Er is een Kindeke

Er is een Kindeke geboren op aard

’t kwam op de aarde voor ons allemaal 

’t kwam op de aarde en ’t had er geen huis 

’t kwam op de aarde en ’t droeg al zijn kruis 

Er is een Kindeke geboren in ’t strooi 

’t lag in een kribbe, gedekt met wat hooi 
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Vierde Blijde Geheim

Jezus wordt in de tempel 
aan God opgedragen

Maria draagt Jezus nu op aan de Heer,

zijn leven, zijn sterven, 

aan God alle eer.

Ave ave ave Maria (2x).
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ONZE VADER,

die in de hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd, 

Uw Rijk kome,

Uw Wil geschiede op aarde 

zoals in de hemel.
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Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schuld,

zoals ook wij aan anderen 

hun schuld vergeven

en leid ons niet in bekoring, 

maar verlos ons van het kwade. 

Amen. 
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Wees gegroet Maria, 
vol van genade, 

de Heer is met u.

Gij zijt de gezegende 

onder de vrouwen,

en gezegend is Jezus, 

de vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, moeder van God,

bid voor ons zondaars,

nu en in het uur van onze dood. Amen.
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EER AAN DE VADER,

en de Zoon en de heilige Geest, 

zoals het was in het begin 

en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. 

Amen.
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Vijfde Blijde Geheim

Jezus wordt in de
tempel teruggevonden

Na drie dagen zoeken zien zij Hem pas weer

in ’t huis van zijn Vader, 

van God onze Heer.

Ave ave ave Maria (2x).
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ONZE VADER,

die in de hemel zijt,

Uw Naam worde geheiligd, 

Uw Rijk kome,

Uw Wil geschiede op aarde 

zoals in de hemel.



43

Geef ons heden ons dagelijks brood

en vergeef ons onze schuld,

zoals ook wij aan anderen 

hun schuld vergeven

en leid ons niet in bekoring, 

maar verlos ons van het kwade. 

Amen. 
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Wees gegroet Maria, 
vol van genade, 

de Heer is met u.

Gij zijt de gezegende 

onder de vrouwen,

en gezegend is Jezus, 

de vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, moeder van God,

bid voor ons zondaars,

nu en in het uur van onze dood. Amen.
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EER AAN DE VADER,

en de Zoon en de heilige Geest, 

zoals het was in het begin 

en nu en altijd 
en in de eeuwen der eeuwen. 

Amen.
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Slotgebed

Wij zoeken uw bescherming, 

heilige Moeder van God; 

luister naar onze gebeden 

en red ons altijd van alle gevaren, 

o gezegende Maagd Maria. 
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Thuis bidden

Bid je mee?
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Kijk op

www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl

voor informatie en foto’s



Midden in de winternacht

Midden in de winternacht 
ging de hemel open,
die ons heil ter wereld bracht, 
antwoord op ons hopen.
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Midden in de winternacht.

Elke vogel zingt zijn lied. 
Herders waarom speelt gij niet?

Laat de citers slaan; blaast uw fluiten aan.

Laat de bel, laat de trom, 

laat de bel trom horen: 

Christus is geboren!
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Midden in de winternacht

Vrede was het overal: 
wilde dieren kwamen

bij de schapen in de stal 

en zij speelden samen.
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Midden in de winternacht.

Elke vogel zingt zijn lied. 
Herders waarom speelt gij niet?

Laat de citers slaan; blaast uw fluiten aan.

Laat de bel, laat de trom, 

laat de bel trom horen: 

Christus is geboren!
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Midden in de winternacht

Ondanks winter, sneeuw en ijs, 
bloeien alle bomen,

want het aardse paradijs is 
vannacht gekomen.
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Midden in de winternacht.

Elke vogel zingt zijn lied. 
Herders waarom speelt gij niet?

Laat de citers slaan; blaast uw fluiten aan.

Laat de bel, laat de trom, 

laat de bel trom horen: 

Christus is geboren!
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Kinderen bidden voor Kinderen

ZALIG KERSTMIS !


